
  

 

  חשוון תשפ"א מועד                      בס"ד

  1 נדהבחינה בהלכות 
  חשוון תשפ"אג' 

 הנחיות לנבחן:

  יש לכתוב בכתב יד ברור וקריא. .1
 –סימן מזהה מבחן שימצא עליו אין לכתוב את שם הנבחן או כל סימן מזהה אחר בתוך מחברת הבחינה.  .2

 ותוגש תלונה לוועדת משמעת. המבחן לא ייבדק!
 לתשומת לבכם: דפי הטיוטה לא ייבדקו! .3
  שאלות. 8 -עיון  -חלק א'  .4

 יש לציין בכל תשובה את מקורות הדין, דעות הראשונים, ופסיקת ההלכה.
התשובות הראשונות  7שאלות. נבחן שיענה מעבר לשאלות החובה יבדקו רק  8מתוך  7חובה לענות על 
התשובות  7אם הנבחן סימן עיגול סביב  למעט, לפי סדר כתיבתו במחברת הבחינהשכתב הנבחן 

  שמבקש לבדוק.
 שאלות. 4 –יישום  -' בחלק  .5

  יש להתייחס למקרה, לבירור ההלכה והדין כולל ציון דעות הראשונים ופסיקת ההלכה.
התשובות הראשונות  3שאלות, נבחן שיענה מעבר לשאלות החובה יבדקו רק  4מתוך  3חובה לענות על 
התשובות  3אם הנבחן סימן עיגול סביב  למעט, לפי סדר כתיבתו במחברת הבחינהשכתב הנבחן 

 שמבקש לבדוק.
 יש לענות בנפרד על כל חלק מחלקי השאלה. .6

  בהצלחה!!!
  עיון –חלק א' 

  שאלות 8שאלות מתוך  7יש לענות על 
  יש לציין בכל תשובה את מקורות הדין, דעות הראשונים, ופסיקת ההלכה.

  
שנים תשב ששה  בשדות ראתה יום אחד תשב ששה והוא,התקין רבי "גמרא פרק תינוקת (סו)  .1

   "פה דם כחרדליוהן וכו'. אמר רבי זירא בנות ישראל החמירו על עצמן שאפילו רואות ט
 באר ב' גזירות אלו. ומדוע הוצרכו גם לחומרת רבי זירא?

 
שאינו קבוע לוסתה  א מפני פחד. האם חוששת לוסתה הקבוע או ות במחבאתה נחביאשה שהי .2

  ומדוע?
 

  האם נאמנת במקרים הבאים:  ,מרה לבעלה טמאה אני ואחר כך אמרה טהורה אניא .3
אמרה בתחילה בפני רבים, אמרה אמרה סבורה הייתי שאני נדה ועכשיו נודע שיש לי מכה. 

הכשילה את בעלה בעבר באיסור נדות.  משום חשש עין הרע, אמרה אמתלא לאחר ל' יום, 
אמרה לבעלה שצריכה לטבול ביום רביעי ואח"כ אמרה שטעתה בחשבון וצריכה לטבול ביום 

  שלישי?
 

 שמיש ג' פעמים כשלא היה לה וסת קבוע ואח"כ קבעה וסת לימי החודש ראתה דם מחמת ת א. .4
 או וסת הפלגה האם מותרת לבעלה ומדוע?  

מדוע רואה דם מחמת תשמיש ג' פעמים אסורה לבעלה ולא חוששים שמא נתנה עיניה באחר  ב.
  טמאה אני לך?  כמו באמרה

                                                                                      
אחד מהם עד שתקבע לה  כתב הטור וז"ל: ולעולם חוששת חששות הללו לוסת החודש ולהפלגה .5

שלוש פעמים כדינו. כיצד ראתה באחד בניסן ובעשרים בו חוששת לאחד באייר מפני ר"ח ניסן 
חוששת לתשעה בו לשיעור הפלגה של עשרים. ראתה בתשעה בו או שלא ראתה ואם לא ראתה 

חוששת לעשרים באייר שמא בימי החודש תקבע וסת שהרי ראתה בעשרים בניסן. וכך היא 
חוששת לשניהם עד שתקבע וסת הפלגה בארבע ראיות או וסת החודש בשלוש עד שתעקר האחד 

  בעקירת פעם אחת. עכ"ל. וקשה: 
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כ' ניסן מדוע חוששת לר"ח -קיי"ל וסת שאינו קבוע נעקר בפעם אחת וא"כ מכיון שראתה ב .א
  אייר?

 'ג-וסת וכו' הרי אע"פ שלא קבעה וסת אחר ב מדוע כתב הטור חוששת לשניהם עד שתקבע ב.  
  פעמים, אינה צריכה לחוש לשניהם, מכיון ששינתה ראיותיה וא"כ נעקר הוסת ממקומו?

  

 את הכתם במקרים הבאים: האם נטהר .6
  בדקה עצמה בעד בדוק והניחתו תחת הכר או תחת הכסת ולמחר נמצא עליו דם? א. 
  בדקה עצמה בעד בדוק וטחתו בירכה ולמחר נמצא עליו דם?  ב. 
  בדקה עצמה בעד שאינו בדוק והניחתו שמור בתיבה ומצאה עליו דם? ג. 

 
האם מותר להתייחד עימה? האם יש  -חימודשסופרת על דם  חתן שעבר וכנס תוך שבעה נקיים .7

 חילוק בין תלמיד חכם לשאר העם? הוכח!
 

                                                                        ?לספירהליל שביעי בכיצד תנהג אשה שטעתה בספירת שבעת נקיים וטבלה בליל ששי או  א. .8
שיום הביוץ שלה נופל ביום העשירי לקבלת הוסת ועל כן רוצה להקדים טבילתה. האם  אשהב.  

  ישנה אפשרות הלכתית להקל לטבול ביום העשירי לראייתה? הוכח!

  

  יישום – בחלק 
  שאלות 4שאלות מתוך  3יש לענות על 

  בירור ההלכה והדין כולל ציון דעות הראשונים ופסיקת ההלכה  ,ליש להתייחס למקרה
  

 לפני המרא דאתרא הגיעו מספר שאלות במראות הדמים והם:  .9
  מראה שיש בו סמיכות לבן ועב כשעתיים לאחר שיצאה מהמרחץ. א. 
  מראה ירוק ולבן בעודו לח. ב. 
  או מראה בצבע קפה. מראה כעין קליפות ערמונים ג. 
שהרגישה שנפתח מקורה ומיד בדקה בדיקה פנימית ומצאה כתם גדול של מראה טהור  אשה ד. 

ובתוך הכתם היה נקודה אדומה קטנה והעד מעיקרא לא היה בדוק. כיצד יפסוק המרא 
  דאתרא?

 
עקב ריבוי התחלואה מחמת נגיף הקורונה החליטה הממשלה על סגר כללי על כל המדינה  א. .10

אות הנשים סגורים בלילה. כיצד ויעה עד עמוד השחר, כך שמקואו על ישובים מסוימים מהשק
 תעשה אשה שהגיע ליל טבילתה?

במקרה הנ"ל גברת כהן חוששת לטבול כאשר הבלנית עומדת לידה מחשש הידבקות מהנגיף  ב.
  ועל כן רוצה לטבול ללא הבלנית. האם ניתן להקל לה? נמק!

  
המקומית ושואלת: הגיע כעת למקוה אשה  בתוקף תפקידך כרב היישוב מתקשרת אליך הבלנית .11

 שלא עשתה בדיקה ביום ראשון או השביעי לנקיים, האם תתיר לה לטבול או לא?
 

וה ומצאתי על ובשעה עשר בלילה מתקשרת גברת א' לרב המקומי ושואלת: חזרתי כעת מהמק .12
ברר וכיצד גופי דבר חוצץ האם אני צריכה לחזור ולטבול או לא? באר איזה פרטים צריך הרב ל

  יפסוק לה.
  
 

 *          *           *  
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